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8 marca, w rocznicę 190. uro-
dzin tego znakomitego naukowca, 
odbyły się również dwie konferencje 
popularno - naukowe. Konferencja 
„Ignacy Łukasiewicz. Niezwykłe 
życie zwykłego aptekarza” została 
przygotowana przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Gorlickiej. W jej 
trakcie można było wysłuchać pre-
lekcji przygotowanej przez młodzież 
z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach na 
temat życiorysu patrona ich szkoły. 
W dalszej części spotkania wystąpili: 
Sławomir Mrozek, który opowiedział 
o gorlickim etapie życia wynalazcy, 
przedstawiając prezentację „Światło z 
Gorlic. Ignacy Łukasiewicz w mieście 
nad Ropą”, Barbara Olejarz z Mu-
zeum w Bóbrce z prelekcją „Ciekawy 
to był człowiek…” oraz Aleksandra 
Morawska i Aleksandra Pietraszek 
z Akademii Górniczo – Hutniczej, 
które przybliżyły temat „Znaczenie 
dorobku Ignacego Łukasiewicza 
dla Gorlic i świata”. Także 8 marca, 
w Dworze Karwacjanów, byliśmy 
świadkami wernisażu dwóch wystaw 
– w sali im. ks. B. Świeykowskie-
go niepowtarzalnej kolekcji lamp 
naftowych ze zbiorów Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie oraz – w 
sali W. Kunza – prac nagrodzonych 
podczas czterech poprzednich edycji 
Konkursu Rysunku Satyrycznego 
„Roponioska” (jajecznica z 4 edy-
cji). Obie wystawy można oglądać 
do 11 kwietnia. Niespodziewanym 
gościem obu wernisaży był prezes 
TVP S.A. Juliusz Braun, który w 
imieniu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wręczył dyrekto-
rowi Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów, Zdzisławowi Tohlowi, 
honorową odznakę „Zasłużony dla 

ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W BLASKU LAMP NAFTOWYCH, WYSTAW, KONFERENCJI, KONKURSÓW

Marzec był miesiącem kolejnych imprez upamiętniających postać Ignacego Łukasiewicza – zgodnie z uchwalonym przez Radę 
Miasta Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

kultury polskiej”. 27 marca br. w 
Państwowej Szkole Muzycznej im. 
I.J. Paderewskiego Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Gorlickiej zor-
ganizowało finał konkursu „Znam 
moje miasto, znam Ziemię Gorlicką”. 
XVIII edycja tego konkursu dotyczyła 
opracowania ścieżki edukacyjnej lub 
trasy wycieczki śladami Ignacego Łu-
kasiewicza ze szczególnym uwzględ-
nieniem związków twórcy przemysłu 
naftowego z Ziemią Gorlicką. Po 
publicznej prezentacji prac przez 
uczniów zakwalifikowanych do finału 
wyłoniono zwycięzców w katego-
riach: szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne.
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia łek 
8.00-16.00, wtorek - pią tek 7.30-
15.30 Bur mistrz - Witold Kochan, Z-ca 
Bur mi strza - Janusz Fugiel, Sekretarz 
- Ma ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
* Sekretariat Burmistrza, tel. 18 

355 12 11
* Wydział Organizacyjny i Nadzo-

ru, tel. 18 355 12 28 - Katarzyna 
Walczy - Kierownik Wydziału

* Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej, tel. 18 35 51 
231 - Janina Łopata - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Inwestycji i Remon-
tów, tel. 18 35 51 249 - Barbara 
Szpyrka - Smolińska - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Gospodarki Przestrzen-
nej i Mienia Komunalnego, tel. 
18 355 12 60 - Andrzej Fik - Kie-
rownik Wydziału

* Wydział Oświaty, Kultury i Spor-
tu, tel. 18 355 12 65 - Aleksander 
Augustyn - Kierownik Wydziału

* Wydział Strategii, Promocji i 
Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 
35 51 285 - Jakub Diduch - Kie-
rownik Wydziału

* Wydział Gospodarki Komunalnej, 
tel. 18 355 12 44 - Teresa Wrona - 
Kierownik Wydziału

* Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich, tel. 18 35 51 256 
- Danuta Zakrzewska - Kierownik

* Rzecznik Prasowy, tel. 18 35 51 
229 - Jakub Krzyszycha,

* Biuro Prawne, tel. 18 35 51 200, 
w. 223

* Straż Miejska, tel. 18 353 62 00 
- Dyżur całą dobę

* Komendant SM, tel. 18 35 40 723, 
Wojciech Pietrusza

* Biuro Planowania i Realizacji 
Budżetu, tel. 18 355 12 31 - Edyta 
Szilder

* Inspektor ds. BHP, tel.  18 355 12 
85 - Henryk Jędrzejewski

* Biuro Audytu i Kontroli, tel. 18 35 
51 285 - Daniel Janeczek

* Biuro Zamówień Publicznych, tel. 
18 35 51 252

* Pełnomocnik ds. społecznych, 
tel. 18 35 51 253 - Łukasz Igiel-
ski

* Pełnomocnik ds. Uzależnień, tel. 
18 35 51 253 - Piotr Gajda

Godziny przyjęć stron przez Bur mi strza: 
wtorek - 13.30 - 15.30, Z-ca Burmi-
strza Środa - 14.00 - 15.30

 By przybliżyć sylwetkę autora poematu “Pieśń o ziemi naszej”, 
będącego opisem krain dawnej Rzeczypospolitej i jej mieszkańców, 
gawędy starego wędrowca, która miała rozbudzić wśród rodaków 
umiłowanie dla piękna ziemi, krajobrazów, przyrody, dziejów i ludów 
ją zamieszkujących, publikujemy notatkę biograficzną z Gorlickiego 
Informatora Biograficznego, przypominając Czytelnikom, że Wincenty 
Pol, po opuszczeniu w 1846 r. “małego domku” w Mariampolu pod 
Gorlicami, zawitał tutaj jeszcze raz latem 1853 r., wspominając z sen-
tymentem, ale i smutkiem to zdarzenie:

„Jak dawniej z dala wita dąb wyniosły,

I zapach znany z łąki pokoszonej,

i znane sercu te gorlickie dzwony,

I moje drzewa -ach, jakże porosły!

Domku mój stary! Domku pod dębami!

Obaśmy widzę na świecie już sami?

Źle ci beze mnie, a i mnie bez ciebie...” 

Wincenty Pol (1807–1872) – poeta, geograf, uczestnik Powstania 
Listopadowego, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 20 IV 
1807 r. w Lublinie, jako syn Franciszka Ksawerego Pola i Eleonory 
Longchamps de Berier. Jego ojciec prawnik pochodził z rodziny nie-
mieckiej, a matka francuskiej. Od 1809 r. rodzina Polów przeniosła się 
do Lwowa. Tam Wincenty ukończył gimnazjum i podjął studia uniwer-
syteckie na wydziale filozoficznym. Z powodu przerw Uniwersytet Jana 
Kazimierza ukończył dopiero w 1827 r. Podjął pracę na Uniwersytecie 
Wileńskim, ale gdy wybuchło Powstanie Listopadowe w kwietniu 1831 
r. zaciągnął się do partyzantki powstańczej. Był ranny, otrzymał krzyż 
Virtuti Militari i stopień podporucznika. Po klęsce musiał emigrować. 
Z doświadczeń kampanii litewskiej 1831 r. powstały pieśni żołnierskie 
zwane „ Pieśniami Janusza”. Na emigracji Pol był oficerem łącznikowym 
pod rozkazami gen. Józefa Bema– prowadził działalność polityczną 
na ziemiach pruskich, a następnie był emisariuszem w Polsce. Po raz 
pierwszy odwiedził Ziemię Gorlicką w 1835 r., Czuł się dobrze w Zagó-

W 205. ROCZNICĘ URODZIN WINCENTEGO POLA
20 kwietnia br. mija 205. rocznica urodzin Wincentego Pola, kolejnego wielkiego Polaka – po 

Ignacym Łukasiewiczu – związanego z Ziemią Gorlicką, „stróża wielkich grobów i drogich pamiątek”, 
który swoimi utworami rozbudzał duszę narodową, umiłowanie Ojczyzny, ukochanie i poszanowanie 
„gniazda”, czyli domu rodzinnego. Opiewał też w swojej poezji piękno naszego Beskidu, pisząc: „Be-
skidzie graniczny! Beskidzie zielony. Od Boga pomiędzy narody rzucony”.

rzanach, w majątku hr. Tadeusza 
Skrzyńskiego. Tutaj powstała jego 
„Pieśń o ziemi naszej”. W latach 
1840–1846 mieszkał w domku 
„Pod dębem”, (którego dziś już 
nie ma), wybudowanym dla niego 
przez Skrzyńskiego na dobrach 
Teofila Łętowskiego w Gliniku 
Mariampolskim. Tu żona Korne-
lia z d. Olszewska urodziła mu 
córki Julię i Zofię. Stąd Wincenty 
organizował swoje „wyprawy geo-
graficzne”, by poznawać polskie 
Karpaty – Tatry, Beskidy. W Za-
górzanach napisał m.in. „Obrazy” 
i „Hydrografię Polski”, a po latach 
„W Maryi–Polu”. Prowadził lekcje 
z geografii i literatury dla dzieci 
w dworku w Zagórzanach. Gdy 
w czasie rzezi galicyjskiej (1846) 
przebywał w Polance, w czasie 
pożaru dworu spłonął cały jego 
dorobek piśmienniczy. Bardzo 
dużo podróżował. Przeniósł się 
do Lwowa a później do Krakowa, 
gdzie w 1846 r. został profeso-
rem geografii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W 1855 zmarła mu 
żona Kornelia. Pod koniec życia 
oślepł. Zmarł 2 XII 1872 r. Ciało, 
które początkowo pochowano na 
Cmentarzu Rakowickim, zostało 
10 lat później przeniesione na 
Skałkę. Wincenty Pol zostawił 
po sobie bardzo bogaty dorobek 
literacki.
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Z RADNYMI O USTAWIE

20 lutego br. odbyło się 
spotkanie burmistrza Gorlic Witol-
da Kochana, zastępcy burmistrza 
Janusza Fugiela i pracowników 
Urzędu z Radnymi Miasta Gorlice. 
Tematem spotkania były przy-
gotowania Urzędu do wdrożenia 
przepisów znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach.

BURMISTRZ W WARSZAWIE

22 lutego br. Burmistrz Gorlic 
odbył serię spotkań w Warszawie:

W siedzibie Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Burmistrz 
rozmawiał z Wiceprezesem Agencji 
Sławomirem Pietrzakiem. Rozmo-
wa dotyczyła kwestii darowizny 
działek w Małastowie dokonanej 
na rzecz Miasta w 2000 roku oraz 
przekazania gruntów  przy ulicy 
Dukielskiej pod budowę cmentarza 
komunalnego,

W Ministerstwie Infrastruk-
tury Burmistrz prowadził rozmowy z 
Beatą Leszczyńską, Zastępcą Dyrek-
tora Departamentu Dróg i Autostrad, 
na temat dokumentacji inwestycyj-
nej planowanej, w ramach MRPO, 
budowy układu komunikacyjnego 
w Strefie Aktywności Gospodarczej 
(SAG 2),

Spotkanie z Ministrem Obro-
ny Narodowej Tomaszem Siemonia-
kiem dotyczyło zaangażowania Mi-
nisterstwa w organizację obchodów 
100 – lecia Bitwy pod Gorlicami.

Podobnie temat rocznicy 

Była to okazja do podsumo-
wania nadzwyczaj aktywnej dotych-
czasowej działalności funkcjonuja-
cego prawie od roku Centrum. W 
ubiegłych miesiącach wolontariusze 
Centrum uczestniczyli w wielu ini-
cjatywach na rzecz osób starszych, 
chorych, niesamodzielnych i nie-
pełnosprawnych. Lokalne Centrum 
Wolontariatu było zaangażowane w 
organizację I Spartakiady Osób Nie-
pełnosprawnych, a także lutowych 
obchodów Światowego Dnia Cho-
rych. Wolontariusze są aktywni nie 
tylko przy okazji imprez tego typu, 
ale co najważniejsze, swoją codzien-
ną pracą wspieraja potrzebujące 

SERWIS Z RATUSZA
Bitwy poruszany był podczas spo-
tkania ze Sławomirem Błażewiczem 
– kustoszem Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie oraz Se-
kretarzem Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Andrzejem 
Kunertem. W trakcie tej rozmowy 
burmistrz zasygnalizował potrzebę 
wygospodarowania środków na 
renowację cmentarzy wojennych z 
I wojny światowej znajdujących się 
na Ziemi Gorlickiej   

W KRAKOWIE U MARSZAŁKA

28 lutego br. Burmistrz Gor-
lic spotkał się w Krakowie z Marszał-
kiem Województwa Małopolskiego 
Markiem Sową. Spotkanie w głów-
nej mierze dotyczyło inwestycji Wo-
jewództwa Małopolskiego na terenie 
miasta Gorlice oraz zaangażowania 
się Urzędu Marszałkowskiego w 
organizację obchodów 100 – lecia 
Bitwy pod Gorlicami, a także zainte-
resowania nadchodzącym wydarze-
niem Kancelarii Prezydenta RP.

W tym samym dniu Bur-
mistrz Gorlic spotkał się z zastępcą 
dyrektora Departamentu Środowi-
ska, Rolnictwa i Geodezji Karoliną 
Laszczak w celu omówienia pla-
nów dotyczących wprowadzenia 
regulacji znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz z Piotrem Szymań-
skim, dyrektorem Departamentu 
Funduszy Strukturalnych UMWM. 

To spotkanie dotyczyło przebiegu 
prac przy wdrażanych i plano-
wanych do realizacji w Gorlicach 
projektów współfinansowanych ze 
środków Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego.

NA FORUM WÓJTÓW, BURMI-
STRZÓW I PREZYDENTÓW

6 marca br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w obradach 
Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski. Podczas 
debaty z udziałem parlamentarzy-
stów poruszano głównie kwestie 
dotyczące finansów samorządów 
na tle deficytu sektora finansów 
publicznych, przyszłości oświaty 
samorządowej i propozycji zmian 
w zakresie realizacji zadań pomocy 
społecznej

W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU O 
POŻYCZCE

12 marca br. Burmistrz 
Gorlic prowadził rozmowy w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie na temat zasad udzie-
lenia przez Fundusz niskooprocen-
towanej, częściowo umarzalnej 
pożyczki na przebudowę gorlickiego 
lodowiska na wielofunkcyjny obiekt 
sportowy.

PROMESA NA DROGI

13 marca br. Burmistrz 
Gorlic odebrał w Małopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim promesę z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
gwarantującą przebudowę trzech 
dróg gminnych na terenie Miasta. 
Gorlice otrzymały w ramach pierw-
szej tegorocznej transzy środków 
z Biura ds. Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych 350 tysięcy na 
przebudowę ulic Łokietka bocznej, 
Kwiatowej bocznej i Stróżowskiej 
bocznej.

W tym samym dniu Bur-
mistrz Gorlic rozmawiał z Dyrekto-
rem Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Grzegorzem Stechem na temat 
współfinansowania przez Woje-
wództwo budowy chodnika i ka-
nalizacji deszczowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej przy ulicy Skrzyń-
skich, zadań drogowych możliwych 
do realizacji w naszym mieście z 
udziałem środków europejskich w 
latach 2014 - 2020, perspektyw 
budowy połączenia drogowego Bu-
sko - Zdrój – Barwinek oraz przygo-
towania wielowariantowej koncepcji 
budowy obwodnicy Gorlic.

W WARSZAWIE O ŚCIEKACH 
RAFINERII

Również 13 marca, Burmistrz 
Gorlic, wraz ze starostą gorlickim 
Mirosławem Wędrychowiczem 
spotkał się w Warszawie z Wicemi-
nistrem Spraw Wewnętrznych Wło-
dzimierzem Karpińskim. Rozmowa 
dotyczyła uregulowania przez Skarb 
Państwa należności gwarantują-
cych zapewnienie funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków na terenie byłej 
rafinerii nafty w Gorlicach.

POMAGAĆ STARSZYM, CHORYM, NIESAMODZIELNYM
SPOTKANIE MŁODYCH WOLONTARIUSZY W RATUSZU

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej działajacej aktywnie w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu. 
Uczestniczyło blisko 30 wolontariuszy i ich opiekunów. 

osoby. LCW to inicjatywa ludzi chcących bezinteresownie pomagać innym. 
Jeśli i ty jesteś jedną z takich osób przyłącz się! Zgłoszenia wolontariuszy 
przyjmuje m.in. Łukasz Igielski – Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych 
a zarazem jeden z wolontariuszy LCW – tel. 18 355 12 53.  Miłym akcentem 
spotkania było wręczenie Witoldowi Kochanowi, identyfikatora i koszulki 
wolontariusza. Obecnie Lokalne Centrum Wolontariatu zajmuje się wypo-
sażaniem nowej siedziby, mieszczącej się przy ulicy Michalusa, w budynku, 
w którym znajduje się również m.in. Powiatowy Urząd Pracy.
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W marcu powróciły do 
centrum miasta ekipy budowlane 
zatrudnione przy rewitalizacji gor-
lickiej Starówki. Ruszyły końcowe 
prace przy największej inwestycji 
– modernizacji salonu m. Gorlice. 
Finału rewitalizacji możemy się 
spodziewać końcem maja br. Do 
wykonania pozostały jeszcze pra-
ce wykończeniowe wewnątrz i na 
zewnątrz pawilonu informacyjne-
go oraz dokończenie nawierzchni 
płyty Rynku od strony zachodniej 
i ułożenie nawierzchni na płycie 

 Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm: WM INTERNATIONAL, Paweł Doliński, ul. Prof. Bartla 19c/31, 30- 389 Kraków –  Lider 
Konsorcjum; WM INTERNATIONAL Sp. z .o.o., Sp.k, , ul. Masarska 9/16; 31-534 Kraków; LODEKO Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 126A,  44-337 
Jastrzębie –Zdrój. W roku 2011 wykonany został I etap inwestycji w zakresie części robót demontażowych i robót elektrycznych (zasilanie 
energetyczne oraz oświetlenie obiektu). 

W zakresie rzeczowym objętym przetargiem II etapu robót wchodzą prace rozbiórkowe i budowlane. Przede wszystkim będzie to 
modernizacja płyty lodowiska, wykonanie fundamentów pod agregaty i kanałów żelbetowych. Zamontowane zostaną: instalacja mrożeniowa, 
instalacja zasilania energetycznego, stacja chłodnicza, kolektory przemysłowe i bandy rekreacyjne. Cały teren będzie odwodniony. Powstaną 
chodniki, będzie wykonane nowe oświetlenie lodowiska oraz montaż kontenera sanitarnego. Oprócz lodowiska obiekt pełnił będzie w sezonie 
wiosenno-letnim rolę kortów tenisowych. Stąd dostawa i montaż sztucznej trawy dla kortów tenisowych, wyposażenie ich w ławeczki, piłko 
chwyty. 

Źródłem finansowania inwestycji jest: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środki własne Miasta Gorlice.

REWITALIZACJA STARÓWKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego  Pro-
gramu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna.

Na ostatniej prostej
Rynku od strony ratusza. Dobiega końca układanie kostki na jezdni oplatającej Rynek oraz nawierzchni 
na chodnikach. Pozostaje do zagospodarowania teren pod Ratuszem oraz wykonanie skrzyżowania ulic 
Stróżowskiej i Mickiewicza. Rozpoczną się prace z zakresu małej architektury (m.in. barierki, ławki, oświe-
tlenie, fontanny),  prace przy skwerze obok placu Dworzysko (przy schodach na ulicy Stromej), nasadzania 
drzew i zieleni. Trwają prace przy układaniu nawierzchni chodników i jezdni na ulicach Piekarskiej i Cichej 
oraz roboty wykończeniowe, dokonywanie poprawek, usuwanie usterek (w pierwszej kolejności na ulicach 
Karwacjanów, Mikołaja, Wróblewskiego i Wąskiej).

ROZPOCZYNA SIĘ MODERNIZACJA LODOWISKA
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w miesiącu marcu br. wyłoniony został wykonawca robót na zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa lodowiska przy ulicy Sienkiewicza w Gorlicach na wielofunkcyjny obiekt sportowy”.
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Przypominamy, że termomo-
dernizacja tych obiektów prowadzona 
jest w ramach ogromnego projektu 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, dofi-
nansowanego w połowie przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. W ramach tego 
projektu, robotom termomoderniza-
cyjnym poddanych zostało ponad 30 
obiektów w gminach powiatu gorlic-
kiego, w tym 8 w samych Gorlicach. 
Spośród wszystkich tych obiektów, 
właśnie modernizacja hali sportowej 
OSiR jest najbardziej znacząca. Zakres 
tej inwestycji obejmował przede 
wszystkim wykonanie docieplenia 
ścian zewnętrznych (378 m. kw.), 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz gruntowną modernizację syste-
mu grzewczo – wentylacyjnego.

Głównym celem prowadzo-
nych prac termomodernizacyjnych 
obiektów użyteczności publicznej jest 
wyeliminowanie strat ciepła wydala-
nego na zewnątrz poprzez nieszczelne 
okna, ściany i stropy budynków. 
Wykonanie tych prac przyczyni się 
do uzyskania korzystnych efektów 
ekonomicznych w postaci znacznie 
mniejszych opłat za ciepło. Ważny 
jest tu także czynnik ochrony środo-
wiska, poprzez zmniejszenie zużycia 
paliwa. Niewątpliwie duże znaczenie 
ma również poprawa wizerunku i 
estetyki budynku poprzez wykonanie 
nowej elewacji, kolorystyki, dodanie 
elementów architektonicznych oraz 
doświetlenie jego części. 

Mówiąc o remoncie hali spor-
towej OSiR należy wyraźnie oddzielić 
roboty prowadzone w ramach termo-
modernizacji oraz prace towarzyszą-
ce, takie jak m.in. wymiana parkietu, 
zabezpieczenie piwnic budynku przed 
zalaniem oraz adaptacja pomiesz-
czeń biurowych i szatni, wykonanie 
zasilania energetycznego. Prace ter-
momodernizacyjne dobiegają końca. 
Szkoda było nie wykorzystać faktu 

Hala w modernizacji po termomodernizacji
Jesienią 2011 roku, w ramach projektu termo modernizacyjnego, zakończono prace przy trzech przedszkolach, dwóch szkołach oraz sali 

sportowej MZS nr 4. Aktualnie trwają jeszcze roboty przy dwóch największych obiektach –Gorlickim Centrum Kultury i Hali Sportowej OSiR.

ich prowadzenia do wykonania robót 
dodatkowych. To jednak oczywiście 
generuje dłuższy okres trwania całej 
inwestycji i dodatkowe środki nie 
związane z programem unijnym.

Te środki na poprawę wypo-
sażenia, przebudowę pomieszczeń, 
czy ochroną przeciwpowodziową 
musimy wygospodarowano z bu-
dżetu miasta.

Najwięcej  problemów przy 
termomodernizacji hali było zwią-
zanych z gruntowną przebudową 
systemów grzewczych, instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. W obiekcie 
wybudowanym w 1984 roku, instala-
cje te praktycznie nie funkcjonowały, 

co znacznie obniżało standard hali. 
Montaż nowych urządzeń wentylacyj-
nych wymusił jednak wykonanie prac 
remontowych w pomieszczeniach 
administracyjnych i szatniach.

Wśród dodatkowych prac 
do wykonania jest jeszcze wymiana 
parkietu i znajdującej się pod nim 
„ślepej podłogi” oraz zabezpieczenie 
piwnic przed zalaniem – zakupione 
zostaną tu pompy i agregat przydatne 
w przypadku zagrożenia. Wymienione 
zostanie zasilanie energetyczne i ada-
ptowane do nowych warunków po-
mieszczenia administracyjne i szatnie. 
Sala sportowa zostanie doposażona 
– zainstalowane zostaną nowe kosze 
do koszykówki, zakupione będą słupki 
do gry w piłkę siatkową, piłkochwyty 
czy kotary osłaniające przed światłem 
słonecznym. 

Zakończenia wszystkich in-
westycji i remontów prowadzonych 
w hali sportowej spodziewamy się w 
pierwszej połowie 2012 roku. Można 
liczyć, że po ich sfinalizowaniu gorlic-
ka hala będzie tańsza w eksploatacji, 
lepiej przystosowana do potrzeb 
użytkowników, nowocześniejsza. 
Znacznie zmieni się także jej zewnętrz-
ny wizerunek.

ŚRODKI „POWODZIOWE” Z MSW
Dobra wiadomość napłynęła 

do gorlickiego Ratusza z Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Miasto otrzyma z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych dodatko-

we pieniądze na poprawę stanu 
dróg. Kwota 350 tysięcy zostanie 
przekazana ze środków MSW prze-
znaczonych na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Pieniądze te 

zostaną skierowane na odbudowę 
400 – metrowego odcinka ulicy 
Łokietka bocznej oraz na dwa 300 
– metrowe odcinki ulic Kwiatowej 
bocznej i Stróżowskiej bocznej 4. 
Ze środków Ministerstwa zostanie 
pokrytych 80% kosztów prac. Przy-
pomnijmy, że w 2011 roku Miasto 

Gorlice otrzymało 1,1 mln złotych 
ze środków "powodziowych". Dzięki 
tej pomocy możliwa była odbudowa 
ulic Granicznej i Wspólnej, korpusu 
drogi na ulicy Zagórzańskiej, mo-
stów na ulicy Robotniczej oraz nad 
Stróżówianką oraz wałów w Parku 
Miejskim nad Sękówką.
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Pierwsza z nich dotyczyła 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Miasto Gorlice – Plan Nr 4. Na ob-
szarze objętym zmianą gmina nie 
będzie musiała ponosić żadnych 
kosztów związanych z transfor-
macją obszaru. Planowana zmiana 
funkcji powoduje zwiększenie te-
renów zabudowy mieszkaniowej, 
do których dojazd i dojście jest 
zapewnione poprzez istniejące 
drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

Podobną zmianę, zwiększa-
jącą tereny zabudowy mieszkanio-

XVIII SESJA RADY MIASTA GORLICE
29 marca br. obradowała XVIII sesja Rada Miasta. W porządku posiedzenia była Informacja 

Burmistrza za okres międzysesyjny od 16 lutego do 15 marca br., odpowiedzi na interpelacje zgłoszone 
na poprzedniej sesji, interpelacje radnych oraz 8 uchwał. 

wej, zawierała druga uchwała. I w 
tym przypadku gmina – miasto 
Gorlice nie będzie musiała ponosić 
kosztów. 

Dzięki podjęciu uchwały „w 
sprawie nabycia na rzecz Miasta 
Gorlice w drodze darowizny prawa 
własności nieruchomości grun-
towych położonych w Gorlicach 
przy ul. Kościuszki”, o łącznej 
powierzchni 0,0942 ha, możliwe 
będzie urządzenie drogi wewnętrz-
nej, o co zabiegają mieszkańcy. 

Uchwała „w sprawie przyję-
cia założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla m. Gorlice na 
lata 2012-2027” związana jest z 
koniecznością sporządzenia dla 
obszaru gminy-miasta Gorlice, co 
najmniej na 15 lat, projektu zało-
żeń, które określać będą przewidy-
wane zmiany zapotrzebowania na 
ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, racjonalizację użytko-
wania, możliwość wykorzystania 
istniejących nadwyżek i lokalnych 
zasobów paliw i energii, zakresu 
współpracy z innymi gminami.

W kolejnych uchwałach 

wyrażono zgodę na zawarcie 
przez osobę fizyczną kolejnej 
umowy dzierżawy terenu o pow. 
306 m2 z przeznaczeniem na 
uprawę warzyw; udzielenia peł-
nomocnictwa do występowania 
przed Wojewódzkim Sądem Ad-
ministracyjnym oraz powołano 
Zespół w celu przeanalizowania 
Regulaminu Honorowego Obywa-
telstwa Miasta Gorlice. W ostatniej 
uchwale dokonano zmiany w 
Uchwale Budżetowej na 2012 r. 
zwiększając wydatki majątkowe na 
2012 r. o kwotę 120 000 zł – do-
tacja celowa dla samorządowego 
zakładu budżetowego OSiR w 
Gorlicach na sfinansowanie wy-
datków majątkowych związanych 
z wykonaniem kompleksu boisk 
do siatkówki plażowej.

JADWIGA WÓJTOWICZ, 
nawiązując do odbywających 
się na terenie Jarmarku Pogó-
rzańskiego dni targowych oraz 
planowanej lokalizacji ścieżek 
rowerowych prosiła o wystąpie-
nie do zarządcy ul. Parkowej, tj. 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, z wnioskiem o 
wykonanie na wysokość nowego 
mostu na rz. Ropie bezpiecznego 
przejścia dla pieszych. Prosiła 
też o udzielenie informacji, czy 
dozwolone jest przemieszczanie 
się pieszych poboczem od strony 
rzeki wzdłuż całej ul. Parkowej, 
proponując równocześnie wy-
stąpienie do zarządcy drogi z 
wnioskiem o wybudowanie w 
tym miejscu chodnika. W związ-
ku z planowaną inwestycją pn. 
„Kanalizacja deszczowa ul. Ko-
chanowskiego do rzeki Sękówki” 
i „Budowa przepustu na cieku pod 
ul. Kochanowskiego do ul. Batore-
go”, w imieniu mieszkańca jednej 
z posesji, prosiła o wyjaśnienie, 
jak zakwalifikowano przebiegający 
przez posesję ciek wodny (czy 
jest to fosa, czy potok), gdyż 
jest to związane z naliczaniem 
podatku od nieruchomości. Na 
zakończenie prosiła o odpowiedź 
na pytanie: - Jakie kryteria mery-
toryczne musi spełnić informacja, 
aby została umieszczona na ofi-
cjalnej stronie miasta oraz, który 
wydział weryfikuje i decyduje o 
umieszczeniu informacji na stro-
nie miasta?

JOANNA BUBAK, w imie-
niu mieszkańców miasta pytała, 
czy przy rewitalizacji centrum 

INTERPELACJE
miasta uwzględniono zjazdy dla 
niepełnosprawnych. Podobne 
pytanie dotyczy schodów do GCK. 
Wnioskowała też, aby projekty 
inwestycyjno-remontowe były 
przedstawiane na Komisji Inwe-
stycji i Infrastruktury.

ROBERT GRYZIK pytał, czy 
Miasto Gorlice będzie się starało 
o dofinansowanie do zatrudnienia 
asystentów rodziny – programu 
wspierania rodzin na rok 2012. 
Warunki programu określają, że 
dofinansowanie może wynieść do 
70% kwoty bazowej.

MARIA LUDWIN, w imieniu 
mieszkańców Osiedla Młodych 
prosiła, aby podczas wiosennego 
odnawiania przejść dla pieszych 
w mieście, przy ul. Tuwima koło 
sklepiku z pieczywem, bliskich 
terenów placu zabaw oraz świetlic 
osiedlowych wyznaczyć bez-
pieczne przejście dla pieszych 
z ustawieniem znaku. Z tego 
miejsca korzysta duża liczba 
mieszkańców , młodzieży, dzieci 
i matek z niemowlakami, a z 
chwilą uruchomienia „Jarmarku 
Pogórzańskiego” ruch tą ulicą się 
bardzo zwiększył.

ALICJA NOWAK, informu-
jąc, że od kilku lat lokal komu-
nalny przy ul. Mickiewicza 14/16 
wydzierżawiony bez przetargu i 
na preferencyjnych warunkach z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności artystycznej przez     
firmę Art.-Galeria Wystawy Arty-

styczne & Impresariat Artystyczny 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i 
Eksploatacji Adamski Zbigniew 
nie funkcjonuje zgodnie z prze-
znaczeniem, pytała: - Czy można 
wypowiedzieć wcześniej umo-
wę najmu w związku z tym, że 
przez lata „Art.-Galeria” nie działa 
zgodnie z przeznaczeniem? Żeby 
uniknąć w przyszłości podobnych 
sytuacji klauzulami o jakiej treści 
Miasto ma zamiar uzupełniać 
podobne umowy? Jak się ma 
wysokość czynszu za w/w lokal 
w stosunku do najmu tego typu 
pomieszczeń przeznaczonych na 
działalność gospodarczą? Podej-
mując tematykę kulturalną, pro-
siła o dodatkowe nakłady na do-
finansowanie międzynarodowego 
festiwalu muzyki elektronicznej 
„Ambient 2012” oraz przydzie-
lenie pomieszczenia do prowa-
dzenia działalności artystycznej 
przez Gorlickie Towarzystwo 
Fotograficzne, które w przyszłym 
roku będzie obchodziło swoje 
50-lecie. W kolejnej interpelacji 
podjęła temat braku koordyna-
cji rozkładów jazdy autobusów 
MZK. Prosiła o informację, czy 
podjęto jakieś działania odnośnie 
nowej siatki połączeń, w szcze-
gólności, czy przeanalizowano 
faktyczne zapotrzebowanie na 
poszczególne trasy autobusowe 
w obrębie miasta i ich progno-
zowane obciążenie? W związku 
z informacją, że miejskie władze 
planują stworzenie strefy kibica 

„Euro 2012”, prosiła o szczegóły 
dotyczące podjętych działań i 
planowanych kosztach całego 
przedsięwzięcia, a także o kopię 
wniosku wymaganego art. 68.j. 
ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych oraz kopię zezwolenia 
na organizację tego typu imprezy 
udzielaną przez UEFA. Nawiązując 
do odbytego posiedzenia Komisji 
Spraw Społecznych na Komen-
dzie Policji, przez co – jej zda-
niem – przewodnicząca komisji 
naruszyła artykuł 11.b.1. ustawy, 
dotyczący jawności działania 
organów gminy poprzez ograni-
czenie dostępu mieszkańców do 
prac komisji – zgłosiła wniosek o 
odwołanie radnej J. Bubak z funk-
cji przewodniczącej. Nawiązując 
do udzielonej jej odpowiedzi na 
temat realizacji przez jednostki 
miejskie ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. – o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 
1997 Nr 123 poz. 776 z późń. zm.) 
prosiła o jej uzupełnienie o infor-
macje dotyczące samego Urzędu 
Miasta Gorlice. Czy był zobowią-
zany do wpłaty na PEFRON za rok 
2011 w związku z niespełnieniem 
ustawowego wymogu, jeżeli tak, 
to w jakiej kwocie? W związku z 
niektórymi bezsensownymi od-
powiedziami na zgłaszane przez 
nią interpelacje, w czym wyróżnia 
się Kierownik Wydziału Strategii, 
Promocji i Funduszy Zewnętrz-
nych, prosiła o informację na 
temat kompetencji kierownika, 
które zadecydowały , że otrzymał 
to eksponowane stanowisko.
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W spotkaniu z kierownic-
twem i dzielnicowymi uczestniczyli 
radni Komisji Spraw Społecznych, 
radni spoza Komisji, pełnomocnik 
burmistrza ds. Społecznych Łukasz 
Igielski oraz burmistrz Witold Ko-
chan. W trakcie spotkania zostały 
zaprezentowane wyniki osiągnięte 
przez gorlickich dzielnicowych na 
tle innych powiatów w Małopolsce. 
Następnie dzielnicowi przedstawili 
stan bezpieczeństwa i porządku w 
obsługiwanych dzielnicach. Radni 
pozytywnie odnieśli się do informa-
cji, z której wynikało, że jesteśmy 
miastem bezpiecznym. Wymier-
nym efektem jest spadek ilości 
przestępstw. W trakcie dyskusji 
radni zadawali pytania kierownictwu 

Według kosztorysów inwesto-
rów koszt robót wynosi 2,2 mln zło-
tych (faktyczne koszty będą określone 
po przeprowadzeniu postępowania 
przetargowego), przy czym połowa 
środków pochodzić będzie z budżetu 
Województwa, a połowa z budżetu 
Miasta Gorlice.

Zadanie ma być realizowane 
w latach 2012 - 13, a zakres robót 
obejmie: budowę chodnika jedno-
stronnego o szerokości 2 metrów z 
kostki brukowej betonowej, budowę 

CHODNIK PRZY UL. SKRZYŃSKICH
BĘDZIE BEZPIECZNIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

Dobra wiadomość dotarła z Krakowa.Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przystąpieniu, wraz z  Miastem Gorlice, 
do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 979.Decyzja dotyczy budowy chodnika przy ulicy Skrzyńskich, od skrzyżowania z ulicą 
Biecką do granic miasta – odcinek o długości 650 metrów.

kanalizacji deszczowej z przejściem 
pod drogą krajową (ulica Biecka) i 
drogą powiatową (ulica Zakole) oraz z 
odprowadzeniem wód do rzeki Ropy-
,a także budowę oświetlenia i dwóch 
zatok autobusowych, poszerzenie 
nawierzchni jezdni.W ten sposób 
spełnione zostaną, poparte staraniami 
Burmistrza Gorlic, a formułowane 
od wielu lat postulaty mieszkańców 
o poprawę bezpieczeństwa na tym 
odcinku drogi oraz zniwelowanie 
zjawisk powodziowych, bardzo często 
występujących w tym rejonie.

Komisja w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach
22 marca br. na zaproszenie komendanta KPP w Gorlicach w siedzibie Komendy przebywała na swoim roboczym posiedzeniu 

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta.

Komendy oraz dzielnicowym. Wiele 
tematów dotyczyło prac na styku 
Rady Miasta i Policji. Radni pytali, 
czy w pracy Policji pomocny jest mo-
nitoring miasta i czy konieczne jest 
jego rozszerzenie. Policja korzysta 
z monitoringu w trakcie czynności 
dochodzeniowych. Wskazała miej-
sca w mieście, które dodatkowo 
należy objąć monitoringiem. Radni 
pytali, czy uchwała Rady Miasta  z 
2009 r. w sprawie zakazu sprzedaży 
alkoholu w miejscach publicznych 
:podwórkach, placach zabaw, piwni-
cach jest pomocna w pracy policji. Tu 
również odpowiedź służb policyjnych 
była pozytywna. Wyjaśniona została 
rola świadka zgłaszającego prze-
stępstwo. Jeżeli przestępstwo nie 

jest ścigane z urzędu, to aby ukarać 
sprawcę, potrzebny jest świadek z 
imienia i nazwiska. Wtedy sprawa 
będzie procesowana przed sądem. 
Na anonimowe zgłoszenie policja 
podejmie interwencję, lecz dalszego 
postępowania nie będzie z uwagi 
na brak świadka. Dobrą praktyką 
są dyżury dzielnicowych na osie-
dlach oraz udział dzielnicowych w 
zebraniach ogólnych mieszkańców. 
Obecny na spotkaniu burmistrz 
Witold Kochan podziękował Policji 
za zaangażowanie w zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom oraz 
poinformował o działaniach Miasta 
w kierunku poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach, w tym o planach 
budowy chodnika przy ul.Skrzyń-

skich. Spotkanie w siedzibie Policji 
umożliwiło również radnym poznanie 
zasobów technicznych i multimedial-
nych gorlickiej Policji. Planujemy, 
że następne spotkanie Komisji z 
przedstawicielami Policji odbędzie 
się jeszcze w tym półroczu w związku 
z planowaną w Gorlicach imprezą w 
dniu meczu Polska – Czechy. Radni 
postulowali, aby w tym dniu nasze 
służby porządkowe nie wyjeżdżały 
do dużych miast, lecz pozostały w 
mieście. Policja i radni dyskutowali 
też o konieczności zagospodarowa-
nia czasu wolnego młodzieży oraz o 
planach poszerzenia bazy sportowej 
o skatepark.

Przewodnicząca Komisji Spraw 
Społecznych Joanna Bubak

W dniach 26 i 27 marca 
2012 br. odbyło się specjalistyczne 
szkolenie zorganizowane przez 
Miejski Zespół Interdyscyplinarny 
działający w ramach Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gorlicach. Szkolenie odbyło się 
w Domu Polsko-Słowackim w Gor-
licach a poprowadziła je psycholog 
Małgorzata Nowobilska - Stanios. W 
spotkaniu uczestniczyli członkowie 
Miejskiego Zespołu Interdyscypli-

PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY W RODZINIE narnego, pracownicy socjalni MOPS 
Gorlice, pedagodzy szkolni, dzielni-
cowi, kuratorzy sądowi ,pielęgniarki 
środowiskowe, członkowie Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz przedstawiciel 
organizacji pozarządowej. Psycholog 
przybliżyła uczestnikom szkolenia 
zadania zespołu  interdyscyplinar-
nego w świetle znowelizowanej 
ustawy z 2010 r.- zadania z poziomu 
operacyjnego oraz z poziomu grup 
roboczych, omówiła zasady urucha-
miania  Niebieskiej Karty oraz dia-
gnozowania konkretnego przypadku 
rodziny wieloproblemowej.

Grażyna Szczepanik
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Podjęte decyzje o wspólnej 
realizacji zadań inwestycyjnych 
mieszkańców osiedla z samo-
rządem, razem z wiosennym 
przebudzeniem wkraczają w etap 
intensywnych działań. 

Od rana pracuje ciężki 
sprzęt budowlany, koparki, cię-
żarówki, brygady budowlane 
zmieniają oblicze osiedla. 

Zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa Łącznika ul. Rzeź-
niczej z ul. Krasińskiego w Gor-
licach”, obejmuje przebudowę 
infrastruktury wodno – kanaliza-
cyjnej oraz komunikacyjnej po-
przez poszerzenie ulicy, budowę 
zatoczek parkingowych, trzech 
parkingów, poprawiających moż-
liwości parkowania, ale to jeszcze 
wciąż za mało. Osiedle nasze 
posiada „ciasną” zabudowę i 
w zasadzie wszystkie możliwe 
miejsca do zagospodarowania 
na miejsca parkingowe w tej 
części osiedla będą wykorzy-
stane. Jednak nadal będziemy 
próbowali znaleźć nowe lokali-
zacje dla parkowania pojazdów 
samochodowych i liczymy w tym 
przypadku na kontynuowanie do-
brej współpracy z samorządem 

Wiosna na Osiedlu „Krasińskiego”
Dzień coraz dłuższy, słońce mocniej grzeje, szpaki wróciły,  przyroda budzi się do życia – wiosna tuż, 

tuż. Z powracającą wiosną ruszyły roboty budowlane na Osiedlu „Krasińskiego” przy ul. Krasińskiego.

dla dobra mieszkańców miasta. 
Na razie to wszystko, to dopiero 
dobrze zapowiadający się po-
czątek prac, a postęp ich widać. 
Wzrasta nadzieja, że rozpoczęte 
prace zostaną zakończone w ter-
minie, osiedle uzyska oczekiwany 
dogodny przejazd i - co bardzo 
ważne - zostanie uporządkowany 
sposób parkowania pojazdów 
samochodowych z równocze-
snym wzrostem ilości miejsc 
parkingowych, co jest bolączką 
nie tylko naszego osiedla.

   Zaangażowanie się 
samorządu w rozwiązywanie 
problemów społecznych przy-
nosi oczekiwane rezultaty. Bez tej 
współpracy realizacja przyjętych 
zadań inwestycyjnych musiałaby 
być odsunięta w czasie na kilka, 
czy nawet na kilkanaście lat.

   Dzięki  samorządowi 
lokalnemu, radnym miejskim, 
służbom miejskim zaangażowa-
nym w realizację, a szczególnie 
Burmistrzowi Miasta i Zastępcy 
Burmistrza wspierających nas 
fachowymi radami i swoim bo-
gatym doświadczeniem zawodo-

wym, realizujemy pilne potrzeby 
mieszkańców.

   Bez pełnego zrozumienia 
potrzeb społecznych, determi-
nacji mieszkańców i wsparcia 
ich w działaniu przez samorząd 
osiągnięcie zamierzonego celu 
byłoby wręcz niemożliwe.

    Włączenie się mieszkań-
ców w wspólne tworzenie prze-
strzeni lokalnej, wprowadzenie 
zmian infrastruktury  zagospo-
darowania terenu, przyczyni się 
do zdecydowanego  zwiększenia 
integracji mieszkańców oraz 
wzmocnienia wiary, że partycy-
pując w działaniach samorządu, 
można tworzyć bezpieczne wa-
runki życia i kształtować przy-
jazne otoczenie według własnej 
wizji i potrzeb.

    Zachęcamy do kon-
tynuacji dobrej współpracy 
mieszkańców z samorządem, 
podejmowania nowych inicjatyw, 
spójnych z rozwojem miasta, 
rozwiązujących wspólne proble-
my naszego miasta, oczekiwane 
przez społeczeństwo.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 
konieczność zmian w funkcjonującym dotychczas systemie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Gorlice 
 
 

NOWY SYSTEM 
             

       

 
 
 
 
 
Więcej informacji uzyskasz w Urzędzie Miejskim w Gorlicach (pokój nr 2 
na parterze) oraz na stronie internetowej www.gorlice.pl  

zróżnicowane stawki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych  

selektywna zbiórka =  
niższa opłata za odpady 

zamiast rachunku – deklaracja 
podatkowa będąca podstawą 
ustalenia należności za odpady  

mieszkańcy 
bloków uiszczają 
opłatę za odbiór 
odpadów przy 
opłacie za 
mieszkanie  

pozostali właściciele 
nieruchomości 
wnoszą opłatę za 
odbiór odpadów na 
rachunek Urzędu 
Miejskiego 
w Gorlicach  
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30 maja br. mija 105. rocznica śmierci Emila Wolniewicza – bur-
mistrza m. Gorlice. Urodził się 18 października 1863 r. Ukończył studia 
prawnicze z tytułem doktora prawa. Pracował w Gorlicach jako adwokat. Był 
aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, dla którego 
ufundował bibliotekę. W swoim testamencie w 1906 r. zapisał na potrzeby 
TG „Sokół” 1500 koron, głównie na uruchomienie biblioteki i zakup sprzętu 
sportowego. Był współtwórcą  zorganizowanego sportu w Gorlicach. Z 
własnych zasobów pieniężnych wspierał szkoły i dzieci w potrzebie. W 
1907 r. został wybrany burmistrzem Gorlic. Niestety, zmarł 30 maja tego 
samego roku i spoczął na gorlickim Cmentarzu Parafialnym.

19 marca br. minęła 130. 
rocznica urodzin Aleksandra Marii 
Skrzyńskiego – premiera i mini-
stra spraw zagranicznych  rodem 
z Ziemi Gorlickiej. Urodził się 19 
marca 1882 r., jako syn Adama hr. 
Skrzyńskiego, właściciela kopalni 
ropy i rafinerii nafty w Libuszy, 
posła w Wiedniu i Krakowie. W 
1909 r. pracował w Starostwie 
w Gorlicach. Stąd przeszedł do 
dyplomacji austro-węgierskiej, 

ALEKSANDER HRABIA SKRZYŃSKI – PREMIER Z ZIEMI GORLICKIEJ 
W 130. ROCZNICĘ URODZIN

jako atache w ambasadzie przy 
Watykanie. Później było poselstwo 
w Hadze, ambasady w Berlinie i 
Paryżu. Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej wstąpił do armii austro-
węgierskiej jako zwykły żołnierz. 
Brał udział w przełamaniu frontu 
pod Gorlicami w maju 1915 r., 
służył w tej samej jednostce co 
Karol Wojtyła, ojciec papieża, dziś 
błogosławionego Jana Pawła II. 
Po odzyskaniu niepodległości 

przez Polskę powrócił do polityki. W grudniu 1922 r. został powołany 
przez premiera W. Sikorskiego na stanowisko ministra spraw zagra-
nicznych. Później był delegatem pełnomocnym Rządu Polskiego przy 
Lidze Narodów. W 1924 r. ponownie został ministrem spraw zagra-
nicznych w rządzie W. Grabskiego. Po jego upadku, 20 listopada 1924 
r. Skrzyński tworzy swój rząd, zostając premierem i zachowując tekę 
ministra spraw zagranicznych. Gabinet przetrwał do 5 maja 1925 r. Po 
przewrocie majowym, mimo propozycji  Józefa Piłsudskiego, by objął 
tekę ministra spraw zagranicznych, odszedł z dyplomacji. Powrócił do 
rodzinnych Zagórzan. W Gorlicach założył firmę Przemysł Drzewny 
Dr Al. Hr. Skrzyńskiego – obecne GPPD „Forest”. Zmarł tragicznie 
25 września 1931 r. w wyniku odniesionych obrażeń w wypadku 
samochodowym pod Ostrowem Wielkopolskim. Został pochowany 
1 października 1931 r. w kaplicy w Kobylance, później w rodzinnym 
mauzoleum w Zagórzanach.

DR EMIL WOLNIEWICZ
ZAPOMNIANY BURMISTRZ M. GORLICE 
W 105. ROCZNICĘ ŚMIERCI
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20 marca br. w Miejskim Zespole Szkół nr 5 przy ul. Krakowskiej i 21 marca br. w Miejskim Zespole Szkół nr 3 przy ul. Wyszyńskiego, wraz z 
nadejściem wiosny oficjalnie udostępniono uczniom  nowoczesne place zabaw wybudowane w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Oba 
place zostały wybudowane jeszcze w 2011 roku. Połowę kosztów montażu pokryły środki z budżetu państwa. Koszt ich budowy wyniósł łącznie ok. 
360 tys. zł. Wiekszy plac, o powierzchni 500 metrów kwadratowych zbudowany został przy “Piątce”, ten znajdujący sie w parku przy “Trójce” jest 
dwukrotnie mniejszy. Obiekty są w pełni przystosowane do prowadzenia zajęć ruchowych z najmłodszymi oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, 
ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. Bardzo istotną zaletą tych miejsc jest nawierzchnia amortyzująca upadki pechowych użytkowników. Dzieci z obu 
szkół, zaraz po skromnych uroczystościach otwarcia, w których uczestniczył burmistrz Witold Kochan, kierownik Wydziału OKS Aleksander Augustyn i 
przewodniczący Komisji Oświaty RM Augustyn Mróz, nie ukrywały radości i entuzjamu z możliwości korzystania z nowych placów zabaw.

20 marca br., tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny, w Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach zor-
ganizowana została jubileuszowa „Super Klasa” – forma rywalizacji klas gimnazjalnych. To pełna radości, spontaniczności, ciekawa i 
integrująca impreza, udowadniająca, że w dniu wagarowicza można spędzić miło, atrakcyjnie, wychowawczo i edkacyjnie dzień. Także 
w tym roku rywalizacja pomiędzy gimnazjalistami - choć zacięta i pełna emocji - prowadzona była z uśmiechem na ustach i w niezwy-
kle sympatycznej atmosferze. Uczniowie wykazali się zarówno odpowiednim przygotowaniem z zakresu nabywanej w szkole wiedzy, 
jak też należytą sprawnością i kreatywnością. Zwycięzcą tegorocznej „Super Klasy” została klasa III C, której opiekunem jest Barbara 
Waśkowska.

W "PIĄTCE" NA PIĄTKĘ! - SUPER KLASA 2012

RADOSNA SZKOŁA - RADOSNE DZIECI
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Honorowy patronat nad 
Memoriałem objęli Starosta Po-
wiatu Gorlickiego Mirosław Wę-
drychowicz, Burmistrz Gorlic 
Witold Kochan, redaktor Naczelny 
Polski Gazety Krakowskiej Tomasz 
Lachowicz.  W Memoriale zapre-
zentowało się 17 zespołów w 
kategorii młodziczek i 5 zespołów 
juniorek. Do Gorlic przyjechały 
drużyny ze Słowacji, Rumunii, 
Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go z Bielska Białej, Salos Piast 
Kraków, MOS Wieliczka, OSiR 
Jasło, Polonia Przemyśl, Patia 
Sędziszów i inne. Nie zabrakło 
reprezentacji zaprzyjaźnionych z 
Ekstrimem klubów z Małopolski. 
Mecze rozgrywane były na obiek-
tach MZS nr 1 w Gorlicach i w 
hali PZPO w Bieczu. Zwycięzcą 
V Międzynarodowego Memoriału 
im. Stanisława Elmera został ze-
spół MKS MOS Wieliczka, który w 
finale pokonał STS Sandecję Nowy 
Sącz. W walce o trzecie miejsce 
drużyna Ekstrim Gorlice pokonała 
zespół Aluprofu Bielsko Biała 2:0. 
Każda z drużyn uczestniczących w 
Memoriale otrzymała pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy. Najlepsza 
trójka - medale - złoty, srebrny i 
brązowy.

V MEMORIAŁ IM. - STANISŁAWA ELMERA
W dniach 10-11 marca br. odbywał się w Gorlicach V Międzynarodowy Memoriał im.Stanisława Elmera, którego głównym 

organizatorem jest KRS "Ekstrim" z Gorlic.

Fot. Halo Gorlice
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